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Dagsorden  
  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Uddannelsesevaluering (Kort opsamling fra sidste møde) 
3. Semesterevalueringer F16   
4. Rekvisitioner for F17: plan for semesterbeskrivelser  
5. Uddannelseskaravane 2017 
6. Nyt fra Rummanden 
7. Meddelelser og forespørgsler 

a. Ansøgning 
8. Evt. 
 

 

Til stede: Mads Walther-Hansen, Jonas, Jette Due Nielsen, Winnie Borup Ritterbusch (referat) 

Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden er godkendt med tilføjelse af et punkt til meddelelser og forespørgsler. 
 
2. Uddannelsesevaluering (Kort opsamling fra sidste møde) 
 
En endelig opsamling blev godkendt. 
 
3. Semesterevalueringer F16   
 2. semester Almen 
Færdighedsundervisning. 
Der udtrykkes tilfredshed med færdighedsundervisning. Der har været en enkelt kommentarer omkring 
læringsmålene for stemmeteori.  SN kommenterer at der er ny underviser på faget fra efteråret 2016. 
Generelt stor tilfredshed med undervisning. Der efterspørges større præsentation af læringsmålene ved kursus 
start og der efterspørges flere timer. 
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4. semester almen 
Der efterspørges flere undervisningstimer og en enkelt mener at der er for store krav til projektet der kun er på 5 
ECTS point (Musik og Kultur)   
Kommentarer om at eksamen i færdighedsfagene ligger for tæt på hinanden og at de 10 ECTS fylder rigtig meget 
på semestret. Studienævnet kommenterer at det er kendt problematik men der påpeges at de studerende med 
fordel kan forberede sig i løbet af semestret til disse eksamener, SN aftaler at underviserene i færdighedsfagene, 
kan forberede de studerende på at eksamenstiden er tidspresset, så det er vigtigt løbende at få forberedt sig. 
 
Musikvidenskabelig emnestudie. 
 
2. semester Poplyd 
Det bemærkes at poplyd erlægger flere timer end almen. 
Der ønskes flere undervisningstimer og længere lektioner. 
Læringsmålene skal forklares bedre i starten af kurserne 
 
4. semester Poplyd 
Der er også her ønske om at få præsenteret læringsmålene i starten af semestret.SN kommenterer at det også er 
vigtigt at påpege at undervisere er forskellige. Det konstateres at de studerende skal mindes om brugen af Moodle. 
 
8. semester KA enkeltfaglig 
Der ønskes mere tid til undervisning, særligt til profileringsfagene. Vedr. Musik, Tydning og Tolkning – AB og 
undervisere arbejder løbende med forventningsafstemning i forhold til analysen. 
 
Vejlederevalueringer: 
Alle er tilfredse med vejleders indsats. Flere studerende er utilfredse med egen indsats. 
 
4. Rekvisitioner for F17: plan for semesterbeskrivelser  
 
Der er lavet rekvisitioner for Forår 2017. Der er på læremøde lavet fagfordeling og fordeling af uger og timer.  
Vejledertimer er endnu ikke rekvirereret.  
 
Der aftales at semesterbeskrivelserne godkendes på næste SN Møde d 11/1 kl. 9.00. Deadline for  
semesterbeskrivelser bliver 4. januar 2017. 
 
5. Uddannelseskaravane 2017 
 
MWH har søgt skolen om midler til at afvikle uddannelseskaravane. Der er bevilget timer og midler til formålet. 
Mark Grimshaw og Ole Izard vil gerne deltage. Endelige datoer aftales for slutningen af januar.  Målet er at besøge 
så mange gymnasier i Region Nordjylland. Jonas melder sig som studerende og kontakter evt. medstuderende. 
 
6. Nyt fra Rummanden 
Der er ansat en ekstra rummand (Lukas) Jonas har fået oversigt over eksamener – så rummene kan blive klargjort 
til eksamen. Rummanden er tilfreds med de tiltag der er iværksat i løbet af 2016. Studienævnsformanden påpeger 
at der er ekstra timer til rummænd i 2016 og minder om at opgaverne skal udføres inden årets udløb. 
 
7. Meddelelser og forespørgsler 
Studienævnet har modtaget en ansøgning om forlængelse af specialeskrivningsperiode. Mod lægeerklæring 
imødekommer studienævnet. JDN kontakter den studerende. 
 
8. Evt. 
Der efterspørges overdækning af cykelparkeringen ved Musikkens Hus. MWH tager henvendelsen op ved 
lejermøde i Musikkens Hus. 
 



 
 

 


